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Genus
”Istället för att fästa uppmärksamheten
på det biologiska könet, har genus
kommit att användas för att beskriva det
sociala, kulturella och historiskt
föränderliga i vad det är att vara kvinna
eller man”

IASP Special interest group
Sex, Gender, and Pain

www.iasp-pain.org/SIGS

aims
• Encourage basic and clinical research on how sex
and gender affect pain mechanisms and all
realms of its management
• Provide a central information resource on these
issues
• Develop multidisciplinary discussion groups on
subtopics of these issues
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Skillnaderkvinnor-män
mellan kvinnor och män
• Prevalensen av muskuloskeletal smärta högre hos kvinnor
jämfört med män (Feijer et al 2006,Wijnhoven 2006, Stubbs et al. 2010)

• Fler kvinnor söker sjukvård pga. smärta jfr med män
(Bergman et al 2001, Ektor-Andersen et al 1993, Wijnhoven HA et al 2006)

• Fler kvinnor än män är sjukskrivna pga. långvarig smärta
(Hansson et al 2004, Steenstra et al 2005)

• Kvinnor har ökad smärtkänslighet (Fillingim et al 2009) högre
smärtintensitet (Rustoen et al 2004) fler symtom (Jones & Elklit 2007)
i högre grad påverkan på aktiviteter (Unruh 1996, Greenspan et al
2007)

• Bl.a. familj och socialt ansvar, stress, hormonella faktorer,
hanteringsstrategier kan bidra till långvarig smärta hos
kvinnor (Leonard et al 2006)

Skillnader mellanrehabilitering
kvinnor och män
Multimodal
• Majoriteten av patienter som deltar i MMR är
kvinnor. Få studier har jämfört effekter av MMR
mellan kvinnor och män (SBU 2010)
• Svårt att urskilja om det finns MMR som är mer
lämpliga för kvinnor än för män

A critical review of gender issues in understanding
prolonged disability related to musculoskeletal pain:
how are they relevant to rehabilitation?
Côté D, Coutu MF, Disabil Rehabil 2010;32(2):87-102.

.

•

Purpose. The purpose of this critical review is to describe the available theoretical
models for understanding the gender issues in prolonged work disability related to
persistent musculoskeletal (MSK) pain

•

Results. Gender issues in disability related to persistent MSK pain show that men
and women may experience pain and rehabilitation process in different ways. Three
main themes were exftracted and further described: (1) the experience of
distrust; (2) the self-identity process; and (3) the domestic strain. Each of
these themes has a specific and potentially different impact on men and women, and
we report that experiential differences may strongly impact the rehabilitation process
and outcomes such as return to work.

•

Conclusions. This critical review provides insight into gender issues in the process of
rehabilitation and outcomes such as return to work. We suggest that work and
family considerations are the two most important issues in the rehabilitation process
and that differences between men and women are likely to occur.

Review

Meaning of gender in multimodal rehabilitation
Ahlgren C, Hamberg K, Johansson E, Fjellman-Wiklund A, Stålnacke BM
1599 - 82 artiklar. Utvärdering av MMR, genusstratifierad analys

25 artiklar

8229 patienter (4026 kvinnor, 4203 män) 1998- 2014

Flesta utfallsvariabler ingen signifikant skillnad (uppmärksammades i 3
studier)

Innehållsanalys - fyra kategorier:
• Gender as a factual difference
• The man is the norm
• Gender as a result of social role expectations
• Cautiousness about suggesting clinical implications

Meaning of gender in multimodal
rehabilitation
“Women are in greater need to learn and use better coping strategies”
“Men cope better with stress”
“Physical limitations might be perceived worse in men compared to
women in the same situation as men are expected to be more
involved in physically tasking activities”
“Sick role behaviour is more compatible with a feminine gender role
than with a masculine gender role.”

Multimodal rehabilitering
Tendens att kvinnor har bättre nytta av MMR än män
beträffande
• Sjukskrivning (Skouen et al 2006, Jensen et al 2005)
• Livskvalitet (Jensen et al 2005)
Eventuellt pga. bättre anpassning till förändrad livsstil och
smärthantering
Ej lika kostnadseffektivt för män

Low-Educated Women with Chronic Pain Were Less
Often Selected to Multidisciplinary Rehabilitation
Programs

Hammarström A, Wiklund M, Haukenes I, Fjellman Wiklund A, Lehti A, Evengård B, Stålnacke
BM
PLOS One 2014;9:e97134

Bakgrund: Saknas studier om potentiell utbildningsrelaterad bias vid
bedömning av patienter med långvarig smärta.
Syfte: Att analysera om män och kvinnor med låg utbildningsnivå mindre
ofta rekommenderades/selekterades till MMR än de med hög utbildning.
Metod: Population: Konsekutiva patienter remitterade från primärvård till
Smärtrehab, NUS, 5 nov 2007- 13 dec 2010 (595 kvinnor, 266 män).
Bedömdes av interdisciplinärt team (läkare, sjukgymnast, socionom/kurator,
ev psykolog, arbetsterapeut) under 2 dagar
Oberoende variabler från NRS: kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland,
ångest-depression (HADS), smärtintensitet (MPI)
Utfallsvariabel: selekterad till MMR

Inklusions/exklusions
kriterier MMR
Inklusion:
• Komplex icke-malign långvarig smärta (sjukskriven eller smärtan
medför uttalad påverkan på dagligt liv)
• Ålder:18–65 år
• Ej i behov av ytterligare utredning eller medicinering
• Samtycker till deltagande i MMR
• Inga andra pågående behandlingar under deltagandet i MMR
Exklusion:
• Pågående somatisk eller psykiatrisk sjukdom
• Pågående missbruk
• Akut kris

Resultat
Table 1. Prevalence of dichotomous covariates among women and men, n = 861 (per cent).
Women n = 595
Multidisciplinary rehabilitation
28.4
Low-educated
16.1
Born outside Sweden
9.4

n
169
96
56

Men n = 266 n
18.4
49
14.4
38
14.7
39

p-value
0.002
0.542
0.02

Table 2. Prevalence of continuous covariates between women and men, n = 861 (mean (SD)).
Women n = 595
Age
39.9 (10.9)
HADS
14.9 (8.1)
Pain severity 4.4 (0.9)

Men n = 266
40.8 (10.9)
15.0 (8.4)
4.3 (0.9)

p-value
0.301
0.810
0.402

Resultat
•

Låg utbildade kvinnor var mindre ofta rekommenderade
MMR i jämförelse med högutbildade kvinnor (OR 0.55, CI
0.30–0.98)
(även efter att ha kontrollerat för ålder, annat födelseland än
Sverige, smärtintensitet och HADS)

• Ingen signifikant skillnad fanns vid jämförelse mellan hög
och låg utbildade män.

Does pain severity guide selection to multimodal pain
rehabilitation across gender?
Haukenes I, Hensing G, Stålnacke BM, Hammarström A
European Journal of Pain 2014;9:e97134

Bakgrund: Studier har visat på effekt efter MMR men kriterier för urval till
MMR är sällan
studerade.
Syfte: Att studera om högre smärtskattning är relaterad till selektion till MMR
och om det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Metod: Population: Konsekutiva patienter remitterade från primärvård till
Smärtrehab, NUS 2007- 12010 (589 kvinnor, 262 män).
Bedömdes av interdisciplinärt team under 2 dagar
Variabler från NRS
Prediktorer: Smärtvariabler (intensitet, interferens (MPI), smärtpunkter,
smärtlokalisation
Covariater: ålder, utbildningsnivå, civilstånd, födelseland, smärtduration,
ångest, depression (HADS)
Könsstratifierade analyser

Resultat
Högre skattning på självrapporterad smärta var inte associerad med
selektion till MMR.
Kvinnor- högre skattning av smärtintensitet, fler smärtpunkter och
varierande smärtlokalisation var negativt associerad till selektion till
MMR. Efter justering för smärtvariabler kvarstod negativ association
för varierande smärtlokalisation (OR = 0.59, 95% CI =0.39–0.89)

Studier av kliniska bedömnings och beslutsprocesser kan bidra till att
bättre förstå hur patienter väljs ut för deltagande i MMR.

Is there a gender bias in recommendations for further
rehabilitation in primary care for patients with chronic pain
after an interdisciplinary team assessment?
Stålnacke BM, Haukenes I, Lehti A, Fjellman Wiklund A Wiklund M, Hammarström A
J Rehabil Med 2015; 47: 365–371

Syfte: Att studera potentiell gender bias i rekommendationer för vidare utredning och
rehabilitering i primärvård

Metod: Konsekutiva patienter remitterade till Smärtrehab, NUS under 3 år (n=589
kvinnor, 262 män). Bedömdes av interdisciplinärt team under 2 dagar.
209 (80%) män och 425 (72%) kvinnor rekommenderades ytterligare utredning
och/eller rehabilitering i primärvård som specificerades i en rehabiliteringsplan.
Utredning/rehabilitering i patienternas journal: radiologisk undersökning (rtg, CT, MR)
Specialistkonsultation (neurolog, psykiatriker, neuropsykolog)
Unimodal rehabilitering av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog eller socionom/kurator
Patientdata/variabler från NRS: ålder, kön, civilstånd, födelseland, smärtintensitet,
interferens (MPI), ångest, depression (HADS), antal smärtpunkter.

Resultat
• Signifikant högre sannolikhet för män att rekommenderas
sjukgymnastik och radiologisk undersökning. Skillnaden kunde
inte förklaras av ålder, civilstånd, etnicitet, utbildning, arbetssituation,
smärtintensitet, interferens, smärtpunkter, ångest och depression.

• Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor
beträffande rekommendationer till utredning, rehabilitering
av specialistläkare, arbetsterapeut, psykolog eller
socionom/kurator.

Kvalitativa studier

Patienters erfarenheter
Bättre bemötande får:
• Män (de är mer ”gåpåiga”) Slips och kostym inger respekt
• Smala personer
• De som kan språket
• engagerade patienter
Sämre bemötande får:
• Kvinnor (”borde ha en karl med sig som kan tala för dem”),
likadant vid alla myndigheter ex polis
• Invandrare =de som inte kan språket
• Personer med diffusa sjukdomar

Positiva erfarenheter av bemötande

• Att bli lyssnad till och att bli trodd
• Teamet var proffsigt dvs samordnat
• Delaktiga i en dialog
• Teamet stod på patientens sida och ville patientens bästa.
• Att ej bli sviken, respekterad

Olika strategier att hantera ”missnöje” och
sämre bemötande
• Vill inte klaga (på personalen)
• Lägger skulden på sig själv
• Förstår vårdpersonalen och organisationen ”vården
stressad” (resurser, stress, ledning, scheman…).

Framtid….
Behov av forskning med genusperspektiv
hos patienter med långvarig smärta

Tack för uppmärksamheten!

